
ANEXO:

EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO

List a exemplif icat iva,  não exaust iva,  de máquinas de calcular passíveis de serem ut i l izadas nos 

exames f inais nacionais de Física e Química A,  de Mat emát ica A,  de Mat emát ica B e de Mat emát ica 

Apl icada às Ciências Sociais –2021/ 2022

Marca Texas Instruments Casio NumWorks

Modelo

TI – 84

TI – 84 PLUS

TI – 84 PLUS SE

TI – 84 PLUS C SE

TI – 84 PLUS CE-T

TI – Nspire1

TI – Nspire Touchpad1

TI – Nspire CX

TI – Nspire CX II-T

TI-84 PLUS CE-T Pyt hon Edit ion

f x-9860GII (versão com Power Graf ic2)

f x-9860GII SD (versão com Power Graf ic2)

f x- CG20

fx-CG50

fx- 9860 GIII

N0120    EX

IMPORTANTE: Todo o aluno que se candidat e a EXAME e possua um modelo de  máquina de 

calcular que não est á cont emplada na l ist a anexa,  deverá,  at é 31 de maio,  impret erivelment e,  pedir 

na Escola onde se inscreve a conf irmação da possibil idade de ut i l izar a mesma no exame.  Para modelos 

de máquinas de calcular que int egraram a l ist a exemplif icat iva em anos let ivos t ransat os,  deverá o 

aluno proceder à l impeza da memória da calculadora,  na sala onde se real iza o exame,  na presença 

do professor coadj uvant e,  para poder real izar a prova.

NOTA 1:
Ut il ização de máquinas de calcular nos exames f inais nacionais de Física e Química A,  de  Mat emát ica 

A,  de Mat emát ica B e de Mat emát ica Apl icada às Ciências Sociais – 2021/ 2022

Sal ient a-se que cada modelo de calculadora gráf ica t em as suas especif icidades e que é necessário 

o aluno t er domínio sobre o seu modo de funcionament o,  para não obt er soluções erradas num 

det erminado problema.

NOTA 2:
Tendo em consideração que é de t odo o int eresse dos alunos que as suas máquinas de calcular 

est ej am apet rechadas com as at ual izações mais recent es dos respet ivos sist emas operat ivos,  

sol icit a-se aos professores das discipl inas supracit adas que informem os seus alunos,  em part icular 

os det ent ores de modelos Texas Inst rument s da famíl ia TI-Nspire e TI-84,  bem como modelos CASIO 

da famíl ia fx-9860 e fx-CG20,  que,  de forma a garant irem o melhor desempenho do seu 

equipament o,  devem proceder com a maior brevidade à at ual ização do respet ivo sof t ware,  podendo 

para o efeit o aceder aos sit es das respet ivas marcas ou ut i l izar os cont act os aí referidos para os 

devidos esclareciment os.

1 Estas máquinas dispõem de dois teclados, no entanto, durante a realização do exame só pode ser utilizadoum dos 
teclados, devendo os alunos selecionar aquele que julguem mais adequado à realização do mesmo.
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